
havon ruhafertőtlenítő 
 VÉDELEM ÉS TISZTASÁG



Fertőtlenítő hatású ruhafehérítő
havon T7 fertőtlenítő komponenssel

+ Az automata adagoló berendezés egyszerű 
használata

+ Kellemetlen gőzök nélkül

+ Nincs veszélyes anyag

+ Használata veszélytelen

+ Biztonságosan tárolható

+ 40 °C-on és 60 °C-on teljes fertőtlenítő hatás 
garantált

+ Kitűnő fehérítő hatása mellett maximálisan színkímélő

+ A VAH, az ÖGHMP és az RKI által tanúsított és 
listázott (A és B hatókör, már 40 °C-tól)

+ A Hohenstein Intézet által tanúsított bőrbarát 
tulajdonság

havon PROFESSIONAL 
DISINFECTION



+ Por alakú speciális mosószer a kényes anyagokhoz 

+ A következő területeken alkalmazható: ápolás, ven-
dégszennyes, kényes anyagok, mint pl. immunhiányos 
személyek ruhái

+ Speciálisan olyan textilekhez, ahol a hatékony fertőtle-
nítő mosás által a betegségek és szagok átvitele meg-
előzendő; mint pl. alsónemű, sport- és funkcionális 
ruházat

+ Kellemesen friss illat és puha tapintás

+ Bevizsgált hatékonyságú a burkos és burok nélküli 
vírusok ellen; minden baktérium ellen, beleértve a 
mikobaktériumokat és baktériumspórákat, bőr- és 
penészgombákat, valamint norovírusokat 

+ A VAH / ÖGHMP / RKI A/B által tanúsítva és listázva 
(bejelentve) 

+ A Hohenstein Intézet által tanúsított bőrbarát tulajdon-
ság

havon DES 40
Cikkszám: 4310200738 

Általános fertőtlenítő mosószer
ruhaneműhöz 40 °C-on



+ Por alakú, gyengén habzó speciális mosószer 

+ Ideális higiéniailag érzékeny textíliákhoz kórházakban, 
ápolási otthonokban, orvosi praxisokban

+ A betegségek textíliákon, felmosó huzatokon, törlő-
kendőkön és törölközőkön keresztüli terjedésének 
megakadályozásához 

+ Kiváló zsíroldó hatás

+ Friss illat, puha tapintás 

+ Bevizsgált hatékonyság az összes burkos és burok 
nélküli vírus ellen, valamint baktériumok és baktérium-
spórák ellen

+ A VAH, ÖGHMP és RKI által tanúsított és listázott 
(Hatókör A; B bejelentve)

+ A Hohenstein Intézet által tanúsított bőrbarát tulajdon-
ság

havon DES 60
Cikkszám: 4310200700 

Általános fertőtlenítő mosószer 
ruhaneműhöz 60 °C-on



+ Por alakú, teljes értékű mosószer minden higiéniai 
igényhez. 

+ Kiváló munkaruhákhoz és konyhai szennyesekhez –  
a HACCP előírásoknak megfelelően, valamint törül-
közők és wellness-ruhák mosásához – a fürdőkre 
vonatkozó rendeletnek megfelelően

+ Hatékonyan távolítja el a szövetből a makacs foltokat, 
mint a vér és a fehérjeszennyeződések, anélkül, hogy 
károsítaná azt 

+ Óvja a szálakat, ragyogó, ápolt ruhaneműről gondos-
kodik. 

+ Eltünteti a szürkeséget és a kellemetlen szagokat 

+ Bevizsgált hatékonyság baktériumok, bőrgomba és 
tuberkulózis ellen.

+ Az ÖGHMP és RKI által tanúsított és listázott 
(Hatókör A)

+ A Hohenstein Intézet által tanúsított bőrbarát tulaj-
donság

havon PERFECT
Cikkszám: 4310200100

Általános fertőtlenítő mosószer 
ruhaneműhöz 60 °C-on



www.hagleitner.com

Kompetencia a mosás területén  
A Hagleitner szolgáltatása Önnek 

A biocid termékeket óvatosan használja. Használat előtt olvassa el a címkén és a termékleírásban szereplő információkat.
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Hamisítatlan minőség a Hagleitnertől
Tiszta megoldást szeretne? A mosási higiéniát illetően? A Hagleitner mindezt garantálja 
Önnek. Mivel a Hagleitner ehhez az összes komponenst maga fejleszti: Az adagolástechnika 
és a mosószer-elemek, a por és a kiegészítő elemek – mindez összehangolva. Az adagolás 
módja – akár automatikusan, akár kézzel: Az eredmény lenyűgöző. És mindez tökéletes 
ár-érték arány mellett.

Ragyogó tudás
A higiénia érzékeny területnek számít. A mosási higiénia pedig még inkább. Érdemes tehát 
megbízható partnerrel rendelkezni: egy szakmailag kompetens mosási szakértővel.
A Hagleitner személyre szabott mosási tervet készít. Az optimális eredmény érdekében. És 
a hatékony munkafolyamatok érdekében. Kérjen tőlünk tanácsot. Megadjuk a szükséges 
biztonságot – és kiképezzük a kollégáit is. Jöjjön el hozzánk. Szívesen látjuk.

Egyéni megoldások – 
az egyéni igényekhez 
Milyen szennyesről van szó? Milyen mennyiségben? Naponta? Hetente? Havonta? Az igények 
különbözők. Csakúgy mint a megoldások, amiket a Hagleitner Önnek kínál:
• havon PROFESSIONAL: Ez az adagoló berendezés tud valamit. A gépet folyékony mo-

sószer-elemekkel látja el – szabadon kombinálható: Válassza ki a programot egyetlen 
gombnyomással, a többiről majd a havon PROFESSIONAL gondoskodik – teljesen 
automatikusan és rendkívül gazdaságosan.

•   havon MANUAL: Milyen mosószer kerül a gépbe? Folyékony vagy por alakú? Milyen 
öblítő? Milyen fehérítőszer? Milyen folteltávolító? A döntés az Ön kezében van. 

       De miért éri meg Önnek a Hagleitner? Mennyit takaríthat meg vele? Szívesen készí-
tünk Önnek költségelemzést – speciális szolgáltatásként. Hiszen ez átláthatóságot 
teremt, így mindennel tisztában lehet – a pénztárcájával is.

Hagleitner Hygiene 
MAGYARORSZÁG Kft.
Juharfa u. 20. 
9027 Győr 
Tel. +36 96 512-400 
Fax +36 96 517-831 
gyor@hagleitner.hu


